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Voornaamste
kenmerken:

In 2002 is in Nederland het Eurinfra-project van start gegaan. Dit

project bestond uit drie subprojecten, met de volgende doelstellingen:


het verbeteren van de toegankelijkheid van informatiebronnen
over Europees recht met behulp van internettechnologie;



het verbeteren van de kennis van het Europees recht binnen de
Nederlandse rechterlijke macht;



het opzetten en onderhouden van een netwerk van
gerechtscoördinatoren voor Europees recht (hierna "GCE"
genoemd).

Bij de verwezenlijking van deze doelstellingen is sprake van onderlinge
afhankelijkheid: de verbeterde toegang tot juridische hulpbronnen kan
beter worden benut als de rechterlijke macht over een bredere en
grondigere kennis van het Europees recht beschikt. Tegelijkertijd is
een organisatorische basis noodzakelijk. Het netwerk van
gerechtscoördinatoren voor Europees recht is ontworpen om de
kennis van het Europees recht binnen de rechterlijke macht beter te
benutten door de samenwerking tussen de leden van de rechterlijke
macht te versterken.
Om dit te bereiken hebben de gerechtscoördinatoren de taak om de
informatievoorziening over Europees recht en de interne coördinatie
daarvan binnen hun eigen rechtbanken te verbeteren alsmede
contacten met andere rechtbanken over dit onderwerp te
onderhouden.
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Het Eurinfra-project is in december 2004 voltooid, maar dat betekent
niet dat de activiteiten die in het kader van dit project zijn
ondernomen ook per die datum zijn beëindigd. Integendeel zelfs: de
drie pijlers van het project hebben een permanente status gekregen en
zullen worden aangevuld met nieuwe activiteiten.
Bron:
http://www.rechtspraak.nl/English/Publications/Documents/Eurinfra_EN_FR.
pdf

Op dit moment is het GCE-netwerk bezig met een heroverweging van
zijn taken en van de wijze waarop het netwerk als geheel en de
individuele GCE's het best te werk kunnen gaan om de Nederlandse
rechterlijke macht te helpen bij het begrijpen en toepassen van EUwetgeving en -instrumenten en om rechters en openbaar aanklagers
ondersteuning te bieden bij de omgang met de voortgaande
digitalisering en de groei van de sociale media – evenals met het
toenemende belang van het Europees recht binnen de nationale
jurisdicties.
Het Eurinfra-project heeft zich bewezen als een overdraagbare
praktijk, zowel als geheel – het model met drie componenten – als per
onderdeel.
Beschikbare
rechtstreekse
hyperlink

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2011/453
198/IPOL-JURI_ET(2011)453198_EN.pdf

Contactgegevens
van de instelling

Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR)
Postadres: Postbus 5015
3502 JA Utrecht
Bezoekadres: Uniceflaan 1
3527 WX Utrecht
Tel.: + 31 88 361 3212
E-mail: ssr.international@ssr.nl
Website: http://www.ssr.nl

Overige
opmerkingen

De hierboven beschreven BESTE PRAKTIJK is vergelijkbaar met
bestaande praktijken in andere EU-lidstaten – zoals Bulgarije,
Roemenië (EuRoQuod – factsheet "Doorlopend netwerken (reëel en
virtueel)", beschreven in hetzelfde veld) en Italië (factsheet "Gaius",
beschreven in hetzelfde veld) – met dezelfde filosofie en hetzelfde
doel. De Nederlandse ervaring wordt hier beschreven omdat het
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Nederlandse project als eerste werd uitgevoerd.
Hoewel de praktijk overdraagbaar is en wordt aanbevolen, zal het
de tenuitvoerlegging ervan belangrijk zijn om alle taken goed
omschrijven ten opzichte van andere bestaande contactpunten
netwerken (in strafzaken) en het Europees justitieel netwerk
burgerlijke en handelszaken.

bij
te
of
in

Bron: Proefproject - Europese justitiële opleiding: "Lot 1 – Study on best practices in training judges and
prosecutors", uitgevoerd door het Europees netwerk voor justitiële opleiding (ENJO)
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